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  چکیده

نتایج حاصل . ها مورد بررسی قرار گرفتگراد بر سینتیک رنگ و بافت نمونهدرجه سانتی 80و  70، 60در این پژوهش اثر سه دماي خشک کردن 

از  شدنطی زمان خشک شدن و همچنین با افزایش دماي خشکاز بررسی تغییرات رنگ و بافت پاستیل هویج در دماهاي مختلف حاکی از آن بود که 

هاي هاي مایالرد و تخریب رنگدانهروند افزایشی نشان داد به عبارتی دماهاي باال باعث افزایش واکنش *bگراد پارامتر رنگی درجه سانتی 80به  60

هاي بافتی ویژگی. گردید هاي پاستیل هویج نیز ارائهتغییرات رنگ نمونهعالوه بر این مدلی نیز جهت . گرددهاي پاستیل هویج میبتاکاروتن در نمونه

چنانچه در این پژوهش مشاهده گردید . باشدنیز تحت تاثیر دماهاي خشک کردن نیز می) سختی، قابلیت جویدن و پیوستگی(هاي پاستیل هویج نمونه

درجه  70به  60افزایش دما از  باعالوه بر این . ها افزایش یافتهمزمان با افزایش دماي خشک کردن، سختی، قابلیت جویدن و چسبندگی بافت نمونه

گراد، روند افزایشی در مقادیر درجه سانتی 80به  70هاي بافتی فوق روند کاهشی رخ داد اما در ادامه با افرایش از گراد در مقادیر ویژگیسانتی

   .پارامترهاي بافتی فوق الذکر مشاهده گردید

  

  ک کردنپاستیل هویج، رنگ، بافت، سینیتیک خش :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه . 1

بر مبناي معموال ها بوده که هاي غذایی گروهی از این فراوردهمیان وعده. باشدهاي کیفی آنها میهاي غذایی یکی از مهمترین جنبهرنگ فراورده

به طور مثال در رابطه با . )2007ماسکان و همکاران ( شودیکی از اجزاي خاص موجود در فرموالسیون آن، رنگ مورد نظر براي آن در نظر گرفته می

هاي از جمله رنگدانه .کنندگان مورد بررسی قرار گیردن از سوي مصرفپذیرش آتواند شاخص مهمی براي می طبیعی میوهاي، رنگ هاي میوهاسنک

و  pHها تحت شرایط محیطی همچون نور، هاي فیزیکی و شیمیایی آنویژگیها اشاره نمود که ها، کلروفیلتوان به کاروتنوئیدها، آنتوسیانینطبیعی می

  ). 2007ماسکان و همکاران (دماهاي فرآوري و خشک کردن ممکن است دچار تغییر گردند 

تغییر در ساختار منافذ مواد غذایی طی فرآیندهاي حرارتی، سرعت و چگونگی . باشدعنوان یک عامل مهم خارجی بر کیفیت موادغذایی میدما به

توان به آن اشاره نمود رنگ و هاي نهایی پاستیل هویج میاز جمله عومل مهم و قابل توجه که بر پذیرش و ویژگی. کندعیین میخشک شدن آنها را ت

این امکان را  ،هاي پاستیل هویجاطالع از چگونگی تغییرات این عوامل تحت تاثیر شرایط دمایی مختلف خشک نمودن نمونه. باشدها میبافت نمونه

، باریرو و )1999(آلیوا و همکاران . تري را برگزیدند که در رابطه با انتخاب شرایط مناسب تکمیل کننده فرموالسیون بتوان دماي مناسبکفراهم می

 هایی سینتیک تغییرات رنگ را در تیمارهاي حرارتی مختلف به ترتیب بر روي پوره هلو، خمیردر پژوهش) 1999(، ایبارز و همکاران )1997(همکاران 

  .    گوجه فرنگی و پوره گالبی مورد بررسی قرار دادند

هاي فیزیکی فرایند خشک کردن روي ساختار و ویژگی. هاي کیفی موادغذایی بوده که تاثیر مهمی بر پذیرش آنها داردبافت یکی از مهمترین ویژگی

هاي ساختاري و بافتی موادغذایی را کنترل توان ویژگیحرارت و جرم میبا آگاهی از سرعت و میزان انتقال . باشدهاي غذایی تاثیرگذار میبافت فراورده

تواند باعث بروز تغییراتی همچون چروکیدگی، تشکیل و در نهایت می) 2006نیشا و همکاران، (فرایند حرارتی بر ریزساختار بافت تاثیر گذاشته . نمود

هاي بافتی مانند سختی، الستیکی، قابلیت جویدن بافت نیز تحت از طرفی سایر ویژگی). 1995لویکی و پاوالك، (ها شود ها و شکستالیه مرزي، ترك

    .شودهاي بافتی و ساختاري در نهایت به چگونگی فرایند خشک کردن مربوط میویژگی. گیردتاثیر قرار می

ر نهایت انتخاب دماي مناسب مرحله خشک هاي کیفی پاستیل هویج بوده که دهدف از این پژوهش نیز بررسی اثر دماهاي مختلف بر ویژگی

  .  نمودن و بحث صرفه انرژي نیز مد نظر بوده است

  

  هامواد و روش. 2

  مواد اولیه و تولید و فرموالسیون. 2.1

بعد از تهیه . صد بوددر 6و  1، 1، 2، 30، 60فرموالسیون پاستیل هویج حاوي پوره هویج، قنداینورت، نشاسته، گوار، آگار و پکتین به ترتیب در مقادیر 

ها ساعت یخچال گذاري و بستن ژل، عمل خروج از قالب 2سانتی متر ریخته شده و پس از 20× 10× 10مخلوط ژل، درون قالب داراي قطعات مکعبی 

هوا با  ، مجهز به فن گردشSoroush Medical Company(میلیمتر برش داده شد و در خشک کن  20×20× 20صورت پذیرفت و سپس به ابعاد 

  . ساعت خشک گردیدند 6گراد به مدت درجه سانتی 80و  70، 60با دماهاي) m/s 5/1سرعت جریان 

 
  گیري رنگاندازه. 2.2

 Canon EQSاز دوربین قطعه به طور تصادفی انتخاب شد و تصاویر با استفاده  3هاي پاستیل هویج از هر فرموالسیون به منظور بررسی رنگ نمونه

1000 Dو فرمت1با مشخصات ذکر شده در جدول ) عمودي(درجه 90کشور تایوان و با زاویه ، ساخت ، JPG ذخیره گردید 3888×2592در اندازه .

  . انجام شد 1.40g ImageJافزارسایر مراحل پردازش تصویر با نرم 

پیکسل جدا گردید و با  200×200اویر در اندازه تص ImageJافزار در مرحله بعد جهت به دست آوردن سطوح یکسان از هر نمونه با استفاده از نرم

 pluginبه وسیله Image J 1.40g  ر با استفاده از نرم افزا *L* a*b پارامترهاي رنگی درفضاي. ذخیره شدند RGBدر فضاي رنگی  BMPفرمت 

   .استخراج شد Color-Space-Convertorبا عنوان  

  

  هاي پاستیل هویججهت تهیه تصاویر نمونهمشخصات تنظیمات دوربین مورد استفاده  -1جدول
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  سنجش بافت. 2.3

به طور . افزار کامپیوتري انجام شدمجهز به نرم2آنالیز بافت با استفاده از دستگاه) TPA(1هاي بافتی، آزمون پروفایل بافتیگیري ویژگیجهت اندازه

، با مشخصات 3، ساخت انگلستان)Texture Analyzer(سنج نمونه از هر فرموالسیون پاستیل هویج، انتخاب و با استفاده از دستگاه بافت  6متوسط 

سانتیمتر، سرعت حرکت پروب  5/3پروب صفحه گرد با قطر 
min

mm 60 گرم براي آزمون مورد استفاده  5درصد نمونه و نیروي  30، کاهش ارتفاع

  .قرارگرفتند

  

  روش آماري. 2.4

ها از جهت برازش مدل سینتیک رنگ نمونه. ها براي رسم نمودارها استفاده گردیدها هریک در یه تکرار انجام شد و میانگین دادهآزمون

  .رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل صورت پذیرفت. گردید استفاده 2009نرم افزار متلب نسخه 

  
 نتایج و بحث. 3

  بررسی تغییرات رنگ. 3.1

 مختلفي هادمادر طی فرایند خشک کردن در  *bفقط در مورد تغییرات پارامتر رنگی  )*L*a*b(هاي پاستیل هویج از بین پارامترهاي رنگی نمونه

   .خاصی تشخیص داده نشدروابط ) *bو  *L(ر صورتی که در مورد دو پارامتر رنگی دیگر د. روند مشخصی مشاهده گردید

-طور که مشاهده میهمان. دهدگراد نشان میدرجه سانتی 70و  60، 50را طی مدت زمان خشک شدن در دماهاي  *b، تغییرات پارامتر رنگی 1شکل

گراد نیز درجه سانتی 80به  60یابد که به ترتیب با افزایش دما از افزایش می *bنگی گردد با گذشت زمان طی فرایند خشک کردن میزان پارامتر ر

  . یابدمقادیر این پارامتر رنگی افزایش می

باشد و همچنین رنگدانه طبیعی هویج کاروتنوئید بوده که عامل ایجاد هاي پاستیل هویج میشاخصی از زردي رنگ نمونه *bاز آنجایی که پارامتر رنگی 

از  .تواند معیاري جهت تغییرات رنگدانه کاروتنوئید در نمونه مورد نظر باشدبنابراین بررسی تغییرات این پارامتر رنگی میباشد رنگ زرد تا نارنجی می

- طوري که صرفبه باشد می قیقتنیز تاییدي بر این ح فرایند خشک کردن زردي طیافزایش  و هایی مقاوم به حرارت بودهنوئیدها رنگدانهطرفی کاروت

اظهار برخی محققین  .داراي رنگی طبیعی خواهند بوددر نهایت  حاوي این رنگدانهمحصوالت در دماهاي باالي فرآوري هاي مایالرد وقوع واکنشنظر از 

دهد که در بروز رنگ نهایی فراورده د غذایی رخ میاي شدن در مواهاي قهوهاي حاصل از واکنشهاي قهوهرنگدانهاشتند که حین فرایندهاي حرارتی د

         .)2000ایبارز و همکاران، ( تاثیرگذار خواهد بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  لف خشک کردن پاستیل هویجدر دماهاي مخت *bاثر زمان بر تغییرات پارامتر رنگی . 1شکل

  

                                                 
١ . Texture Profile Analysis  
٢ . Texture Analyzer   
٣ . QTS25 CNS Farnel  
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. هاي متعددي در این زمینه ارائه شده استاي صورت پذیرفته است و مدلسازي سینتیک تغییرات رنگ موادغذایی مطالعات گستردهدر رابطه با مدل

  .)2001ماسکان و همکاران، ( ی باشدتواند معادله مناسبگراد میدرجه سانتی 80در دماي  *bزیر براي تغییرات پارامتر رنگی معادله در این پژوهش 

 

 
  . آورده شده است ،2یج برازش معادله فوق در جدولنتا. شودبه ترتیب براي تشکیل یا تجزیه رتگدانه در نظر گرفته می –یا + عالمت 

  

  پارامترهاي سینتیک براي ارزیابی رنگ در طی خشک کردن پاستیل هویج .2جدول

RSME SSE R2 k C پارامتر رنگی 

9/0  5/9  988/0  0647/0  45/99  b* 

  

 
  بررسی تغییرات پارامترهاي بافتی. 3.2

ها، افزایش بافت نمونه و قابلیت جویدن سختی ،با گذشت زمان طی فرایند خشک شدن پاستیل هویجگردد ، مشاهده می3و  2همان طور که در شکل 

با  .شاهد هستیم بافت راو قابلیت جویدن ام به طور ناگهانی افت در سختی 240قیقه گراد که در بعد از ددرجه سانتی 60به جز در مورد دماي  یابدمی

  80و  70گراد بیشتر از درجه سانتی 60بافت افزایش یافت اما سختی بافت در دماي  و قابلیت جویدن گراد سختیدرجه سانتی 80به  70افزایش دما از 

 60تري نسبت به پایینو قابلیت جویدن از سختی گراد سانتیدرجه  80و  70شدن در دماهاي  این نتایج حاکی از آن است که بافت حین خشک. بود

ضرایب همبستگی  ،3جدول. هاي پاستیل هویج گردیده استگراد برخوردار بوده است و دماي باال باعث سست شدن ساختار بافت نمونهسانتیدرجه 

- می آنها بین) 857/0(دار دهد که این خود گویاي وجود رابطه قوي و معنیی بافت رانشان میبین پارمترهاي بافتی سختی، قابلیت جویدن و پیوستگ

  . باشد

از این  .بررسی تغییرات بافت طی مراحل و فرایندهاي مختلف فرآوري موادغذایی موضوعی بوده است که مورد توجه بسیاري از محققین قرار گرفته است

پیتا و همچنین . ، اشاره نمودپرداختندنوع غله طی فرایند پختن  6ت که به بررسی تغییرات نرمی باف) 1996(ران مورالس و همکاتوان به کار جمله می

سینتیک بافت موز را حین رسیدن ) 2002(چن و راماسونی  . تغییرات بافتی دانه قهوه حین فرایند بودادن را مورد بررسی قرار دادند) 2001(همکاران 

جانیدراکومار و همکاران . بررسی نمودندرا تحت فشار ک نرمی بافت سیب زمینی طی پخت سینتی) 2002(آلواز و همکاران . ندمورد مطالعه قرار داد

  . را مطالعه نمودند کرده را طی فرایند سرخ کردن عمیقسینتیک بافت و رنگ گوشت چرخ) 2006(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در دماهاي مختلف خشک کردن  اثر زمان بر تغییرات سختی بافت پاستیل هویج. 2شکل
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  در دماهاي مختلف خشک کردن  اثر زمان بر تغییرات قابلیت جویدن بافت پاستیل هویج. 3شکل

 
-طی زمان خشک شدن نمونه. گرددمشاهده می ،4شکلهاي پاستیل هویج طی زمان خشک شدن در دماهاي مختلف در تغییرات پیوستگی بافت نمونه

این . دهد، پیوستگی بافت روند کاهشی نشان میگراددرجه سانتی 80دارد در حالی که در دماي  یگراد، روند افزایشسانتیدرجه  70و  60 ها در دماي

بافت غیرقابل نداشته و در نهایت یک ساختار بافت در دماهاي باالي خشک شدن فرصت منسجم شدن و ایجاد یکپارچگی نتایج حاکی از این است که 

       .مدبه دست خواهد آقبول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  در دماهاي مختلف خشک کردن  اثر زمان بر تغییرات پیوستگی بافت پاستیل هویج. 4شکل

  

  اي پاستیل هویجهاي بافتی نمونهبین ویژگیضرایب همبستگی  .3جدول

  
  
  

  

  

 p>001/0داري سطح معنی*** 

  

  

         
  نتیجه گیري کلی. 4

تواند هاي پاستیل هویج، میتوان اظهار داشت که دماهاي باال علی رغم کاهش زمان خشک کردن نمونهبر طبق نتایج حاصل از این پژوهش می

- هاي کیفی فراورده طی دماها و زمانرسد سینتیک تغییرات ویژگیوري به نظر میلذا ضر. ها داشته باشدهاي کیفی نمونهاثر منفی و کاهنده بر ویژگی

  . هاي مختلف خشک کردن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

  
  

  منابع

   

1. Alvarez, M. D., & Canet, W. (2002). A comparison of various rheological properties for modeling 
the kinetics of thermal softening of potato tissue (Solanum tuberosumL., c.v. Monalisa) by water 
cooking and pressure steaming. International Journal of Food Science and Technology, 37, 41–55. 
2. Avila, I. M. L.B. & Silva, C. L. M. 1999. Modelling kinetics of thermal degradation of color in 
peach puree, Journal of food emgineering, 39, 161-166. 

 سختی قابلیت جویدن پیوستگی

 سختی 1 

1 ***857/0  قابلیت جویدن 

1 352/0  431/0   پیوستگی 



 

6 

 

3. Barreiro, J. A., Milano, M. & Sandoval, A. J. 1997. Kinetics of color change of double concentrated 
tomato paste during thermal treatment, Journal of food engineering, 33, 359-371. 
4. Chen, C. R., & Ramaswamy, H. S. (2002). Color and texture change kinetics in ripening of 
bananas. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie, 35, 415–419. 
5. Ibarz, A., Pagan, J., & Garza, S. 1999. Kinetic models for color change in pear puree during heating 
at relatively high temperatures, Journal of food engineering, 39, 415-423. 
6. Ibarz, A., Pagan, J., & Garza, S. (2000). Kinetic models of non-enzymatic browning in apple 
puree.Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 1162–1168. 
7. Jayendra Kumar, A., R.R.B. Singh , A.A. Patel, G.R. Patil, Kinetics of colour and texture changes 
inGulabjamun balls during deep-fat frying, LWT 39 (2006) 827–833. 
8. Lewicki, P. P., & Pawlak, G. (2005). Effect of mode of drying on microstructure of potato.Drying 
Technology, 23, 847–869. 
9. Maskan, A., Kaya, S., Maskan, M. 2001. Effect of concentration and drying processes on color 
change of grape juice and leather (pestil), Journal of food engineering, 54, 75-80. 
10. Nisha, P., Singhal, R. S., & Pandit, A. B. (2006). Kinetic modeling of texture development in 
potato cubes (Solanum tuberosum), green gram whole (Vigna radiateL.) and red gram splits (Cajanus 
cajanL.). Journal of Food Engineering, 76, 524–530. 
11. Morales, A. A., Quintero, A., & Balandran, R. (1996). Kinetics of thermal softening of six 
legumes during cooking. Journal of Food Science, 61, 167–170. 
12. Pittia, P., Rosa, M. D., & Lerici, C. R. (2001). Textural changes of coffee beans as affected by 
roasting conditions. Lebensmittel-Wissenshaft und Technologie, 34, 168–171. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2. مواد و روش�ها
	2.1. مواد اولیه و تولید و فرمولاسیون 
	فرمولاسیون پاستیل هویج حاوی پوره هویج، قنداینورت، نشاسته، گوار، آگار و پکتین به ترتیب در مقادیر 60، 30، 2، 1، 1 و 6 درصد بود. بعد از تهیه مخلوط ژل، درون قالب دارای قطعات مکعبی 10 ×10 ×20 سانتی متر ریخته شده و پس از2 ساعت یخچال گذاری و بستن ژل، عمل خروج از قالب�ها صورت پذیرفت و سپس به ابعاد 20 ×20×20 میلیمتر برش داده شد و در خشک کن (Soroush Medical Company، مجهز به فن گردش هوا با سرعت جریان m/s 5/1) با دماهای60، 70 و 80 درجه سانتی�گراد به مدت 6 ساعت خشک گردیدند. 

